Procedura przygotowywania i wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 111
w Krakowie, w związku z wystąpieniem pandemii koronowirusa SARS-CoV-2
Celem wdrażanych procedur jest:
1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i osób stołujących się w Szkole
Podstawowej nr 111 w Krakowie.
2. Minimalizacja ryzyka zakażenia uczniów, nauczycieli, pracowników stołówki szkolnej
oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców produktów spożywczych. Zapisy uczniów
i wpłaty za obiady szkolne będą miały miejsce przy bocznym wejściu do szkoły (od strony
kuchni).
3. Ograniczenie liczby uczniów w stołówce szkolnej w danym przedziale czasowym,
w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. W celu ograniczenia kontaktu
między uczniami różnych klas, wspólne spożywanie posiłków odbędzie się z podziałem na
klasy. Uczniowie z jednej klasy będą siedzieli przy wyznaczonych stolikach.
4. Ustalenie sposobu postępowania względem osób przebywających na terenie stołówki
szkolnej, dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w szkole i osób
odbierających obiady na wynos oraz pracowników świadczących pracę w trakcie
pandemii koronowirusa SARS -CoV-2 w stołówce szkolnej. Wdrażanie środków
ostrożności jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra
Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
5. Bieżące

wdrażanie

kompleksowych

działań,

mających

na

celu

zapobieganie

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS -CoV-2 zostanie dostosowane do etapu
zaawansowania stanu epidemicznego.
Zakres procedury:
Niniejsze procedury dotyczą personelu kuchennego, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz
dostawców. Pracownicy zobowiązani są postępować zgodnie z przyjętymi procedurami,
a uczniowie, nauczyciele, rodzice i dostawcy zobowiązani są je znać i ich przestrzegać.
Odpowiedzialność:
Odpowiedzialnym za wdrożenie procedur obowiązujący na terenie stołówki szkolnej
i zapoznanie z nimi pracowników, uczniów, nauczycieli, rodziców i dostawców jest ajent
stołówki szkolnej – Lucyna Gruszecka.

Działania pracowników stołówki szkolnej będą skupione w obrębie zapewnienia
bezpieczeństwa pracownikom przygotowującym i wydającym posiłki, jak również
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom spożywającym posiłki w stołówce szkolnej.
Powyższe założenia będą realizowane w następujący sposób:
➢ zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przygotowujących i wydających posiłki:
1) Pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad ochrony osobistej, dobrych praktyk
higienicznych, utrzymują wysoki stopień higieny , w tym dbają o odpowiednią, czystą
i w razie potrzeby ochronną odzież.
2) Pracownicy zachowują odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5m.
3) Pracownicy przygotowujący posiłki przebywają tylko na terenie bloku żywieniowego.
4) Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczących funkcjonowania
zbiorowego żywienia.
5) Stosują środki ochrony osobistej tj.: rękawiczki, maseczki, przyłbice.
6) Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie naczyń i sztućców odbywa
się w zmywarce, w temp. min 60°C. Do zmywarki każdorazowo dodawany jest
odpowiedni detergent).
7) Pracownicy po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują użytkowane powierzchnie;
dezynfekcji podlegają m.in. sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalnia
i obieralnia.
8) Kierownik stołówki dba o czystość magazynu spożywczego. Wydaje towar kucharkom,
wystawiając go przed magazyn.
9) Kierownik stołówki dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na
ubiór dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym
dostarczany jest towar.

Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia

w wyznaczonym miejscu.
➢ zapewnienie bezpieczeństwa uczniom spożywającym posiłki w stołówce szkolnej i
osobom odbierającym posiłki z zewnątrz
1) Przed wejściem na stołówkę znajduje się płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min.
60%).

2) Uczniowie, którzy korzystają z usług stołówki szkolnej, są zobowiązani przed wejściem na
teren jadalni, do zdezynfekowania rąk.
3) Przy każdym stoliku posiłki mogą konsumować uczniowie z jednej klasy, w odległości
2 m od siebie. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków.
4) Posiłki przynoszone są do stolika przez osoby dyżurujące na stołówce, zabezpieczone
w środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki). Po wyjściu osoby stołującej
się, naczynia odnoszone są do zmywalni.
5) Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, krzeseł oraz wietrzy się
jadalnię.
6) Wydawanie posiłków na zewnątrz odbywa się po poinformowaniu personelu kuchennego.
Można tego dokonać dzwoniąc pod następujący numer telefonu 661 303 316.
7) Konsument pozostaje na zewnątrz szkoły i zachowuje bezpieczną odległość od osób
znajdujących się w pobliżu (1,5m). Dyżurujący pracownicy odbierają naczynia i odnoszą
naczynia z posiłkiem. Każdorazowo dezynfekują ręce oraz blat i narzędzia kuchenne,
wykorzystywane do wydawania obiadu.
Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 3.09.2020r.

Kraków, dnia 3.09.2020r.

Ajent stołówki szkolnej

OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
UCZNIOWIE
Koszt jednego obiadu (zupa, drugie danie, kompot, warzywa/owoce) jest
uzależniony od klasy do której uczęszcza dany uczeń. Przedstawia się to
w następujący sposób:
➢ Dla uczniów klas 1-4 koszt posiłku wynosi 10 zł
➢ Dla uczniów klas 5-8 koszt posiłku wynosi 11 zł
PRACOWNICY SZKOŁY
Koszt jednego obiadu (zupa, drugie danie, kompot, warzywa/owoce) dla
pracownika szkoły wynosi 11zł.
ZAPISY NA OBIADY
Zapisy uczniów i wpłaty za obiady szkolne będą miały miejsce przy bocznym
wejściu do szkoły (od strony kuchni). Odbędą się w dniach 1-2 września 2020r.
Po wyznaczonym terminie dokonanie wpłaty nie będzie możliwe.
➢ 1 września, w godzinach od 9:00 do 14:00
➢ 2 września, w godzinach od 7:00 do 14:00

WYDAWANIE OBIADÓW
Wydawanie obiadów rozpocznie się 3 września 2020r.
Warunkiem wydania dziecku obiadu jest terminowa wpłata i otrzymanie
abonamentu obiadowego.

ABONAMENT OBIADOWY
Abonament należy przekazać uczniowi, aby przed przystąpieniem do posiłku,
mógł okazać go pracownikowi stołówki szkolnej. Uprzejmie proszę, aby
nauczyciele świetlicy każdorazowo przed zejściem z dziećmi do stołówki
szkolnej, przypominali uczniom o zabraniu ze sobą abonamentu.
Ze względów praktycznych sugeruję zakup identyfikatora (we własnym
zakresie), do którego będzie można włożyć abonament obiadowy.

ZWROT KOSZTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY W MARCU
Rodzicom, którzy dokonali wpłaty za obiady w marcu 2020r. i zostały one
niewykorzystane, koszt obiadów we wrześniu zostanie pomniejszony.
Indywidualne rozliczenie nastąpi przy zapisie dziecka na obiady we wrześniu.

ZAPISY NA OBIADY
Zapisy na obiady w kolejnych miesiącach, będą odbywały się wyłącznie 1 i 2
dnia nowego miesiąca, w godzinach 7:00 – 8:30 i 15:00 – 15:30.
Po wyznaczonym terminie, dokonanie wpłaty nie będzie możliwe! Płatność
za obiady wnosi się za cały miesiąc z góry. Dopuszcza się możliwość
wykupienia obiadów w poszczególne dni tygodnia, ale termin dokonania
wpłaty pozostaje bez zmian.
Przy zapisie dziecka na obiady, proszę o zachowanie dystansu społecznego, który
powinien wynosić 1,5m od innych osób znajdujących się w pobliżu. Ponadto
proszę o założenie maseczek/przyłbic.

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA ZWIĄZANE ZE STANEM
EPIDEMICZNYM
W celu ograniczenia kontaktu między uczniami różnych klas, wspólne
spożywanie posiłków odbędzie się z podziałem na klasy. Uczniowie z jednej
klasy będą siedzieli przy wyznaczonych stolikach.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA OBIEDZIE
W sytuacji nieobecności ucznia w szkole, należy skontaktować się
z pracownikiem stołówki i odwołać obiad. Można tego dokonać od
poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 8:00. W sytuacji, kiedy rodzic nie
poinformuje o nieobecności ucznia, nie uzyska zwrotu za obiady
w następnym miesiącu.

TELEFON KONTAKTOWY: 661 - 303 - 316
Pracownicy stołówki odbierają telefon wyłącznie od poniedziałku do
piątku, w godzinach 7:00 – 8:00 i 15:00 – 15:30.

GODZINY WYDAWANIA OBIADÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS
(godziny mogą ulec zmianie do końca września)
11:30 - 11:40 → klasy 4A, 4B, 4C, 5A, 5C

12:25 – 12:45 → klasy 5B, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D

13:30 – 13:40 → klasy 7A, 7B, 7C, 8A, 8B

ŚWIETLICA
13:40 – 15:20 klasy → 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

Dzieci uczęszczające do klas 1-3, które nie korzystają ze świetlicy szkolnej,
jedzą posiłki po zakończonych lekcjach.

Uczniowie po zajęciach dodatkowych!

